Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o.
w Chodzieży ul. Paderewskiego 2
tel/fax: 67/282-25-92; e-mail: biuro@mecchodziez.pl

WARUNKI ZAMÓWIENIA
NA ZAKUP I DOSTAWĘ MIAŁU WEGLOWEGO M II A DLA
MEC SPÓŁKA Z O.O. CHODZIEŻ
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień na
Dostawy i Usługi obowiązującym w Spółce od dnia 02.01.2012 r. stanowiącym
załącznik do Zarządzenia nr 1/2012 Prezesa MEC sp. z o.o. w Chodzieży.

W TRYBIE JEDNOSTOPNIOWYM

Zatwierdził:
Prezes Zarządu

Piotr Matyja

26.05.2017r.

Zamawiający:
Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
ul. Paderewskiego 2
64-800 Chodzież
tel.: 67/282-25-92
fax: 67/282-25-92
e-mail: biuro@mecchodziez.pl
§1
Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa miału węglowego sortymentu MIIA

klasa: 23-15-0,4; 23-18-0,6
ok. 5500 ton
sortyment MIIA
a) typ 31.1 - 32.2 gazowo-płomienny
b)wartość opałowa - 23 000 kJ/kg +/- 300 kJ/kg przy wilgotności 14%
c)siarka
od 0,4 – 0,6 %
d)popiół
od 15 - 18%
e)uziarnienie
0-20 mm
w tym:
- Zawartość podziarna
od 0 - 1mm mniej niż 20%
- max. ilość nadziarna
> 20 mm do 2%
- zawartość ziaren
od 0 – 3mm max 40 %
f)części lotne
min 30%
g)temp. topnienia popiołu
> 1400oC
i) zdolność spiekania wg Rogi
5 – 35
j)wilgotność
7 ÷ 14%
g)ilość zamawianego miału
ok. 5500 ton
Parametry uziarnienia są bardzo istotne dla Zamawiającego z uwagi na spalanie
miału w kotłach z paleniskami rusztowymi.
Miał węglowy musi być wolny od zanieczyszczeń w postaci kamienia i złomu oraz
domieszek mułów.
Dostawca zobowiązuje się dostarczyć do każdej partii (miesięczne zamówienie)
miału węglowego certyfikat jakości miału węglowego.
Certyfikat jakości musi zawierać następujące dane:
a) wyniki badań wystawione przez laboratorium akredytowane wykonujące
badania jakości węgla, musi spełniać wymogi które określają:







wartość opałową w stanie roboczym (kJ/kg)
całkowitą zawartość wilgoci w stanie roboczym (%),
zawartość siarki (%),
zawartość popiołu (%),
sortyment,

b)
c)
d)
e)

datę wysyłki,
klasę węgla,
tonaż,
producenta,
datę badania,

f)

Zamawiający zastrzega, że niezależnie będą pobierane próby dostarczonego miału
węglowego
zgodnie z instrukcją (MEC Sp. z o.o.) pobierania i przygotowania
próbek miału węglowego do badania (załącznik nr 4) z całości dostawy objętej
zamówieniem (§ 1 ust.8) (miesięczne zamówienie)
Nieobecność przedstawiciela dostawcy jest jednoznaczna z akceptacją metodyki
(instrukcji) pobierania próbki. Badania wykonane będą w SGS Polska Sp. z o.o. ul.
Cieszyńska 52A 43-200 Pszczyna. Pracownia Paliw Stałych, w ciągu14 dni od
zakończenia miesięcznej dostawy. Badania wykonane będą na koszt Dostawcy.
Odbiór opału odbywać się będzie transportem samochodowym, Zamawiającego lub
Dostawcy, od początku lipca 2017 do połowy kwietnia 2018r.
HARMONOGRAM DOSTAW
Na podstawie szacunkowej wielkości zużycia Zamawiającego, w sposób
orientacyjny, planuje następujący harmonogram miesięcznych dostaw miału
węglowego:

Miesiąc

VII/17

VIII/17

IX/17

X/17

XI/17

XII/17

I/18

II/18

III/18

Ilość ton

400

800

800

800

800

500

500

500

400

Zamawiający zastrzega, że może być złożone zamówienie uzupełniające w
granicach do 20% ilości zamawianej w drodze przetargu w okresie trwania umowy
tj. do 31.05.2018r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednego Dostawcę
§2
Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Oferta musi być przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszych
Warunkach Zamówienia
2. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

3. Formularz oferty oraz pozostałe wzory formularzy należy wypełnić bez
dokonywania w nich zmian w treści i pomijania wymaganych w nich
stwierdzeń i informacji
4. oferta musi zawierać dokumenty wymienione w niniejszych Warunkach
Zamówienia jako wymagane.
5. Wszystkie kserokopie i odpisy wymaganych dokumentów muszą być
poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do
reprezentowania oferenta- zgodnie z zapisami w dokumencie rejestracyjnym
firmy.
6. Brak jakiegokolwiek z wymaganych dokumentów lub złożenie dokumentu w
niewłaściwej formie jest podstawą do odrzucenia oferty.
7. Każda zapisana strona oferty tj. formularza ofertowego i wymaganych
załączników musi być podpisana lub parafowana przez osoby uprawnione do
reprezentowania oferenta.
8. Oferta może być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione bądź
posiadające upoważnienie do reprezentowania oferenta w przetargu.
9. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Oferty nieczytelne będą odrzucone.
10. Oferta wraz z wszystkimi załącznikami powinna być spięta, wpięta w skoroszyt
lub w inny sposób połączona w całość.
11. Oferent winien zamieścić ofertę cenową i niezbędne dokumenty w
zabezpieczonej kopercie. Koperta powinna być zaadresowana i oznakowana w
sposób następujący:

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o.
w Chodzieży ul. Paderewskiego 2
przetarg na opał 2017
12. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod
warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu
zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być
dostarczone w kopertach opisanych w sposób podany wyżej wraz z wyraźnie
zaznaczonym dopiskiem „zmiana” lub „wycofanie”
13. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty.
§3
Opis warunków wymaganych od oferentów oraz wykaz dokumentów, jakie mają
dostarczyć oferenci w celu potwierdzenia ich spełnienia.
1. O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy:
a) Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie wymaganiami
ustawowymi.
b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i
techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia –
ZAŁACZNIK NR 2
c) Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
d) Osiągnęli w okresie dwóch ostatnich lat obrotowych co najmniej jeden raz
dodatni wynik finansowy netto.

e) Uzyskali wskaźnik płynności bieżącej za ostatni rok obrotowy > 1
1. Wykaz dokumentów załączonych do oferty, potwierdzających spełnienie
warunków wymaganych od oferentów:
a) Wypełniony i podpisany formularz: OFERTA SPRZEDAŻY I DOSTARCZANIA MIAŁU
WĘGLOWEGO – ZAŁĄCZNIK NR 1.
b) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
c) Oświadczenie o transakcjach handlowych i wysokości kapitału zakładowego
/akcyjnego/ oraz oświadczenie w przedmiocie określonym w art. 230 KSH,
dotyczy spółek kapitałowych – ZAŁĄCZNIK NR 3.
d) Aktualne zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o nie zaleganiu
opłacaniu podatku – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
e) Aktualne zaświadczenie z właściwego inspektoratu ZUS o nie zaleganiu w
opłacaniu opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert.
f) Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju
pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
g) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – wystawiona nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
h) Wykażą w formie referencji zrealizowane dla kontrahentów na terenie Polski,
reprezentujących sektor energetyczny lub/i ciepłowniczy w latach 2015-2017,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dostaw o
łącznej masie nie mniejszej niż 20 000 Mg miału M IIA ( nie węgla ), przy
czym w roku 2015 oraz 2016 z osobna co najmniej 2 kontraktów nie
mniejszych niż 6000 Mg miału MIIA.
i) Kopie bilansów oraz rachunków zysków i strat za dwa ostatnie lata obrotowe.
j) Wniesienie wadium nie jest wymagane.
3. O zamówienie nie mogą ubiegać się Dostawcy, którzy w okresie ostatnich trzech
lat dostarczyli towar wadliwy - nie odpowiadający parametrom określonym w
umowach, co zamawiający jest wstanie wykazać za pomocą dowolnych środków
dowodowych. Dostawca musi złożyć oświadczenie, że w latach 2015- 2017
wszystkie dostawy miału węglowego dla odbiorców zostały zrealizowane ilościowo
i jakościowo zgodnie z zawartymi umowami.
Wykluczeniu będą podlegać firmy, które nie wywiązały się z prawidłowej realizacji
kontraktów w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania oraz które w wyniku
tego zostały obciążone karami umownymi z tego tytułu lub zostało im zabrane
zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

§4
Kryterium wyboru oferty.
1. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena.
Oferta

powinna

miału przy

zawierać

cenę

netto,

cenę

brutto

terminie płatności 60 dni,

ponadto
Oferta

powinna

zawierać

też

cenę

netto

i

brutto

miału loco MEC Chodzież, przy terminie płatności 60
dni.
2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę
netto za 1 Mg tonę miału węglowego loco Chodzież.
§5
Cena w formularzu oferty musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.
§6
Wskazanie miejsca i terminu składania ofert.
Oferty można składać w sekretariacie Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w
Chodzieży, ul. Paderewskiego 2
w terminie do:
dnia 20.06.2017 r. do godziny 1200
§7
Termin związania ofertą.
Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg okresu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
§8
Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert.
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w
Chodzieży w dniu 20.06.2017 r. o godz.1205
Oferenci mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
W przypadku nieobecności oferenta przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle
oferentowi informacje z otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.

§9
Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert.
Tryb ogłoszenia wyników postępowania.
1. Otwarcie ofert jest jawne.
2. Podczas otwarcia zostaną ogłoszone nazwy i adresy oferentów oraz
proponowane ceny.
3. Oferty zostaną sprawdzone czy zostały sporządzone zgodnie z
postanowieniami niniejszych Warunków Zamówienia przez komisję
przetargową podczas posiedzenia niejawnego.
4. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać
uzupełnienia lub udzielenia przez oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych przez nich ofert.
5. Po stwierdzeniu, które oferty są ważne i nie podlegają odrzuceniu,
zamawiający przystępuje do merytorycznego porównywania ofert.
6. Zamawiający podpisze umowę z oferentem, którego oferta zostanie
uznana za najkorzystniejszą i zawiera najniższą cenę.
7. Wybrany oferent zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu
podpisania Umowy, a pozostali oferenci zostaną powiadomieni pisemnie
o wyniku postępowania przetargowego.
§ 10
Tryb udzielania wyjaśnień.
1. Pytania oferentów muszą być sformułowane wyłącznie na piśmie i skierowane
na adres:
Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
ul. Paderewskiego 2 , 64-800 Chodzież
2. faksem: 67 282 25 92 lub e-mail: biuro@mecchodziez.pl
3. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi na każde zapytanie, które
będzie dostarczone do jego siedziby nie później niż na 6 dni przed
wyznaczonym terminem składania ofert. Przytoczenie żądanych zapytań wraz
z
odpowiedziami
będzie
zamieszczone
na
stronie
internetowe
Zamawiającego: www.mecchodziez.pl w zakładce: „Przetargi” bez podania
Dostawcy, który złożył zapytanie
4. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentem jest:
Prezes – Piotr Matyja
Specj. ds. tech. - Hieronim Drews
tel. 67 282 25 92 w godz. od 800 do 1500

§ 11
Inne informacje.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków przetargu przed terminem
otwarcia ofert lub unieważnienia na każdym etapie (również po jego zakończeniu)
bez podania przyczyn, a także możliwość prowadzenia z wybranymi oferentami
dodatkowych, protokołowanych negocjacji.

Załączniki do WZ:
1.
2.
3.
4.
5.

Oferta sprzedaży i dostarczania miału węglowego. (załącznik nr 1)
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału. (załącznik nr 2
Oświadczenie zgodnie z art. 230 KSH (załącznik nr 3)
Umowa
Instrukcja pobierania i przygotowania próbek miału węglowego do badania
(załącznik nr 4)

